Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
25. 10. 2018; 15:00, ŠAF velká posluchárna
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: Ing. Václav Babuška, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr.
Milan Hora, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.; doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.;
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; MUDr. Richard Pradl,
Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr.
Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: Denis Biedermann; Eva Pešková; Jiří Rott; Rachel Sajdlová; MUDr. Adam Skalický; Truong
Hoang Hieu;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk
Novotný, CSc.; prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.; MUDr. Kristýna Bajcurová; Martin Chaloupka;
Hosté: Mgr. Buriánková; prof. MUDr. Ferda, Ph.D.; doc. MUDr. Čeledová, Ph.D.; MUDr. Čevela,
Ph.D.; MUDr. et MUDr. Dvořák; doc. RNDr. Fiala, CSc.; prof. MUDr. Kilian, DrSc.; Ing.
Klečková; Ing. Kočí; MUDr. Machartová, Ph.D.; MUDr. Malečková; MUDr. Pastirčáková; Ing.
Paveza; doc. MUDr. Štengl, Ph.D.;
Program:
• Schválení zápisu z posledního jednání AS LFP - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
• Slovo děkana – předtočené video – prof. MUDr. Fínek, Ph.D. (20 min)
• Zrušení programu celoživotního vzdělávání na LFP
• Neotevření stomatologického programu v angličtině v příštím roce - prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
(15-20 min)
• Schválení nových členů VR - doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (15 min)
• Navržení a schválení Dílčí volební komise pro volby do AS UK za LFP - 2 akademici
a 2 studenti – doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (15 min)
• Investiční rozpočet fakulty, jeho plnění v roce 2018 a výhled na 2019 - Ing. Kočí (10 min)
• Ekonomika a správa fakulty - Ing. Klečková (15 min)
• Schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorské studium v roce 2019/20 - Ing. Klečková
(15 min)

Schválení zápisu z posledního jednání AS LFP - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
K zápisu z jednání AS ze dne 7.6.2018 nebyla vznesena žádná připomínka a zápis byl 14 přítomnými
senátory schválen.
Doc. Skalický poděkoval doc. Benešovi, doc. Kroužeckému, Ing. Babuškovi, doc. Tonarovi a studentům
Rottovi a Hieu Truong Hoang za účast na imatrikulaci 12.10.2018
Slovo děkana – předtočené video – prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
Výstavba nového kampusu UniMeC II – zrušeno výběrové řízení z důvodu nesouladu se
stanoviskem Ústavu pro hospodářskou soutěž a vzhledem k vysoké nabídkové ceně ve výběrovém
řízení. UK podporuje výstavbu kampusu LFP a finanční krytí a doporučuje zahájit nové výběrové řízení
ve spolupráci s vysoutěženou pražskou advokátní kanceláří.
Prohlášení UK o součinnosti při zabezpečení usnesení vlády ze dne 4. 9./č. 563 k dlouhodobému
finančnímu opatření k navýšení kapacit lékařských fakult. Rozpočet VŠ-lékařských fakult bude
v průběhu 10 let navýšen cca o 500 milionů Kč. Dojde k navýšení počtu studentů všeobecného lékařství
o 15% - LFP v roce 2019/2020 přijme podle váženého průměru 264 studentů v řádném denním studiu.
Celkový počet studentů pak převýší 300 a bude proto nutno provést reorganizaci studia.
Pan děkan nabídl senátorům zodpovězení případných dotazů, které mu budou zaslány mailem (s kopií
všem členům AS).
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Pozastavení programu celoživotního vzdělávání na LFP/ Pozastavení stomatologického
programu v angličtině v příštím roce – prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
Prof. Ferda podrobně seznámil členy AS s problematikou, kterou přinese navýšení počtu studentů.
V akad. roce 2018/2019 studuje na LFP v prvním ročníku celkem 406 studentů (245 všeob., 92 všeob.
v angličtině, 51 zub. lék., 9 zub. lék. v angličtině, 9 CŽV)
V akad. roce 2019/2020 se předpokládá podle výpočtů přijetí 293 studentů všeobecného
lékařství příspěvkem ve výši 62 mil. Kč. Závazkem univerzit je zavádění nových moderních způsobů
výuky, inovace kurikula a zachování procenta neúspěšnosti (aktuálně asi 22%).
Předpokládaný nárůst počtu studentů naráží u LFP na prostorová omezení i na nemožnost zvyšovat
počet studentů v kruzích. Lze uvážit zvýšení počtu kruhů všeob. lék. na 18 (příp. 20), 4 kruhy (příp. 6)
v angl., 4 kruhy zubního lékařství. Nové schéma 26 (28) kruhů dovolí flexibilitu a možnost přizpůsobit
se novým podmínkám.
Navržená řešení:
pozastavení výuky zubního lékařství v angličtině v příštím akademickém roce
pozastavení programu celoživotního vzdělávání v příštím akademickém roce
racionalizace výuky, úprava rozsahu a její rovnoměrné rozložení
Diskuze:
• otevření x pozastavení zubního lékařství v angličtině (proč omezovat výuku v anglickém jazyce,
otázka prestiže LFP v zahraničí, ekonomický dopad způsobený snížením počtu angl. studentů pro
LF i otázka finanční motivace vyučujících)
• otevření x pozastavení programu celoživotního vzdělávání (řada úspěšných absolventů takto začala
studium, nedostatek lékařů)
• navýšení počtu studentů (otázka personálních kapacit, snaha o získání kvalitních studentů - zavedení
bonifikačního systému, ohodnocení účasti na biologických nebo matematických olympiádách,
zavedení Juniorské univerzity)
• udržení procenta propadovosti
Hlasování o pozastavení programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2019/2020
pro pozastavení
17
proti pozastavení
0
zdrželi se hlasování
1
Akademický senát LFP schvaluje pozastavení programu celoživotního vzdělávání v akademickém
roce 2019/2020
Hlasování o pozastavení výuky zubního lékařství v anglickém jazyce v akademickém roce
2019/2020
pro pozastavení
14
proti pozastavení
0
zdrželi se hlasování
4
Akademický senát LFP schvaluje pozastavení výuky zubního lékařství v akademickém roce 2019/2020

Schválení nových členů Vědecké rady - doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
Předseda AS požádal přítomné senátorky a senátory o schválení 2 navržených kandidátů na členství ve
Vědecké radě, jimiž jsou: prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. (Chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc)
a doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. (Fakulta zdravotnických studií ZČU Plzeň). Životopisy obou
kandidátů obdrželi členové AS písemně předem.
Dosavadními členy VR byli: doc. Šiller (nemocnice Pardubice) – zemřel a RNDr. Zídek z Ústavu exp.
medicíny Praha – odstoupil ze zdrav. důvodů.
Hlasování o schválení nových členů Vědecké rady LFP
pro schválení
18
proti schválení
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje prof. MUDr. Bachledu, CSc. a doc. MUDr. Holubce, CSc. jako
nové členy VR
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Navržení a schválení Dílčí volební komise pro volby do AS UK za LFP - 2 akademici
a 2 studenti (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)
Doc. Skalický předložil návrh předsednictva AS na složení Dílčí volební komise pro listopadové volby
do Akademického senátu UK v Praze:
Předsedkyně:
Mgr. Alena Holá, Ústav jazyků LFP
Členové (akademická část):
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., Ústav sociálního a posudkového lékařství LFP
MUDr. Jana Machová, I. IK LFP
Členové (studentská část):
Rachel Sajdlová, 5. roč. VŠEOB
Denis Biedermann, 6. roč. VŠEOB
Náhradník:
Ing. Jan Nevoral, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LFP
Hlasování o schválení Dílčí volební komise pro volby do AS UK
pro schválení
18
proti schválení
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje výše uvedené členy Dílčí volební komise pro volby do AS UK

Investiční rozpočet fakulty, jeho plnění v roce 2018 a výhled na 2019 - Ing. Kočí
Fond reprodukce majetku k 1.10.2018:
Schválená částka
Čerpání
Nečerpáno
Úspora
Stroje a zařízení
2 218 000 Kč
1 944 753 Kč
0 Kč
273 247 Kč
Stavby
714 736 Kč
121 567 Kč
559 726 Kč
33 433 Kč
Ostatní
7 054 853 Kč
5 691 936 Kč
0 Kč 1 362 916 Kč
9 987 578 Kč
7 758 256 Kč
559 726 Kč 1 669 596 Kč
Fond reprodukce majetku v roce 2019:
Plánované výdaje
Rezerva
Celkem
OP VVV + další projekty
7 797 158 Kč
1 202 842
9 000 000
Ing. Kočí předložil po podrobném rozboru členům AS k posouzení a schválení návrh usnesení:
1. Navýšení prostředků na stavební akce
• zateplení požárního odvětrání budovy UniMeC I
• klimatizace dvou kanceláří Ústavu fyziologie
• klimatizace dvou laboratoří Ústavu biofyziky
z fondu reprodukce majetku na 700 tis. Kč. Plánovaná realizace akcí je v 1. pololetí 2019
2. Čerpání z Fondu reprodukce majetku v roce 2019 pro účely kofinancování projektů OP VVV,
úhrady nezpůsobilých výdajů, technický dozor a koordinátor BOZP na rekonstrukci výtahů ŠAF a
projektovou přípravu ve výši 9 mil. Kč a pro dočasné předfinancování projektů OP VVV 20 mil.
Kč.

Hlasování o schválení výše uvedeného návrhu usnesení o navýšení prostředků na stavební akce
a čerpání z FRM v roce 2019
pro schválení
18
proti schválení
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje výše uvedený návrh usnesení o navýšení prostředků na stavební
akce a čerpání z FRM v roce 2019
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Ekonomika a správa fakulty - Ing. Klečková
Ekonomická část (Ing. Klečková):
Hospodářský výsledek k 31.8.2018 = 31,5 mil. Kč
Stav fondů k 31.8.2018 = 186,5 mil. Kč
• fond provozních prostředků 115,9 mil. Kč
• fond reprodukce majetku 36,2 mil. Kč
Fondy jsou využitelnou rezervou na dofinancování projektů nyní i do budoucna (v letech 2021- a 2022
předpokládáme náklady na kofinancování – dofinancování – nezpůsobilé výdaje projektů investičních
516 mil. Kč a neinvestičních 31 mil. Kč). Další nezbytné finanční zdroje jsou projednávány s vedením
Univerzity Karlovy a MŠMT, vlastní zdroje fakulty jsou nedostatečné.
Biomedicínské centrum je v současné době plně samofinancovatelné (NPU, FIND, granty, smluvní
výzkum). V 6/2020 končí projekt Národní program udržitelnosti a jsou promýšleny strategie k zajištění
nezbytného objemu spotřebovávaných finančních zdrojů, pokud chceme činnost Biomedicínského
centra zachovat v plném rozsahu.
Projektové a investiční oddělení – doc. MUDr. Štengl, Ph.D.
• ročně 50-90 podaných žádostí
• ročně 20-40 podpořených projektů (40% úspěšnost)
• 2017/2018 stoupá počet řešených projektů UK i MŠMT; aktuálně 70 řešených projektů (z toho
10 OP VVV s nutností měsíčního/čtvrtletního reportingu)
• roční objem finančních prostředků 200 mil. Kč
• evidence (GAP IS Věda), GDPR, metodika, pokračuje projektová spolupráce s FN, mezinárodní
projekty
• nová pozice finančního manažera
Část týkající se jednotlivých administrativních částí LFP (Ing. Klečková):
Studijní oddělení pro studium v českém jazyce:
• všeob. lékařství - přihlášeno uchazečů 1773, zapsáno do prvního ročníku 245
• zubní lékařství – přihlášeno uchazečů 657, zapsáno do prvního ročníku 52
• CŽV – všeob. lék. 9, zubní lékařství 3
• 08/2018 získání akreditace studijního programu Zubní lékařství na dobu 5 let
• od 2018/2019 příprava akreditace studijního programu Všeobecné lékařství
Studijní oddělení pro studium v anglickém jazyce:
• všeob. lékařství - přihlášeno uchazečů 251, zapsáno do prvního ročníku 92
• zubní lékařství – přihlášeno uchazečů 34, zapsáno do prvního ročníku 9
• změna výše školného (GM 300 000 Kč, DY 340 000 Kč)
• zdravotní péče o studující v AJ nově zajištěna Klinikou pracovního lékařství
Oddělení vědy a výzkumu:
• 2018 podány 3 žádosti o akreditaci stávajících DSP
• 11/2018 bude podána žádost o akreditace 3 nových DSP
• 2018/2019 nastoupilo k DSP 36 doktorandů (nyní 195, 73 v prezenční formě)
Oddělení zahraničních styků:
• Erasmus+ - výměna studentů (29 institucí, 15 zemí EU + Turecko)
• zapojení LFP - XI. Výzva Fondu post-doc: vybráni 2 kandidáti pro tým doc. Lišky
• projekt v rámci OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK - 2 interní
pracovníci LFP
Právní oddělení:
k 3.10.2018 59 veřejných zakázek
• zaveden dynamický nákupní systém pro vybrané komodity
• 15 veřejných zakázek menšího rozsahu
• 1 veřejná zakázka mimořádného rozsahu – dostavba kampusu LFP v hodnotě 1 069 mil. Kč,
zakázka byla zrušena
Oddělení specializačního vzdělávání:
• atestační zkoušky jaro 2018 – přihlášeno 33, uspělo 27
• kurzy základní, předatestační (2018) – 104 účastníků, 118 lektorů
• nová vyhláška o nových základních kmenech pro lékaře zařazené po 1.7.2017
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Oddělení PR a vnější komunikace, monitoring:
• vnější komunikace – 14 tiskových zpráv
• výroční zpráva o činnosti
• Facultas nostra – letos zatím vyšla 4 čísla
• příprava nových propagačních předmětů
Provozně technické oddělení:
• modernizace, úpravy a údržba: děkanát 632,8 tis. Kč, Ústav anatomie 80 tis. Kč, Ústav hygieny
23,6 tis. Kč, provozně-technické odd. 835,5 tis. Kč, Pavlovův a Procháskův ústav 99,5 tis. Kč,
BC a UniMeC 171,5 tis Kč, ŠAF 4 215 mil. Kč (modernizace výtahů)
• na budovách BC a UniMec – vyřízeno 157 reklamací, Modrá posluchárna - vyřízeno 12
reklamací
Osobní a mzdové oddělení:
• 2017/2018 změna vnitřního mzdového předpisu – přerozdělení tarifních tříd
• zvýšeny rozpočty jednotlivých pracovišť o cca 10%
• 10/2018 vyplaceny odměny akad. pracovníkům + THP pracovníkům
• navýšení úvazků pro posílení klíčových oborů k výuce na vybraných klinických pracovištích
• příprava zavedení Evidence odpracované doby pro všechny zaměstnance fakulty v souladu
s legislativou a probíhajícími kontrolami správného vedení ze strany MŠMT (čerpání
prostředků v OP VVV projektech) a ze strany Inspektorátu práce, řeší se na úrovni celé UK

Schválení podmínek pro přijímací řízení pro doktorské studium v roce 2019/20
Podávání přihlášek do 30.4.2019, konání přijímacích pohovorů v červnu 2019
Části přijímacího pohovoru:
• anglický jazyk (0-20 bodů)
• odborné téma (0-40 bodů)
• zkouška z oboru (0-30 bodů)
• publikační a přednášková činnost (0-10 bodů)
minimální bodová hranice je dosažení alespoň 70 bodů
Poplatek na elektronickou přihlášku 540 Kč/za papírovou přihlášku 590 Kč
Uchazeč doloží: životopis, úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení magisterského studijního
program na VŠ, seznam publikací, stručnou anotaci zamýšlené práce.
Uchazečům, kteří VŠ vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, může uznání tohoto vzdělání
posoudit pro potřeby přijímacího vzdělání fakulta (dříve RUK)
Hlasování o schválení podmínek pro přijímací řízení pro doktorské studium v roce 2019/2020
pro schválení
14
proti schválení
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro doktorské studium v roce
2019/2020
Termíny dalších jednání AS:
21. 2. 2019
25. 4. 2019
V mezidobí budou případná rozhodnutí AS probíhat formou per rollam.

Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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